
 
 

 

Příloha č. 7/ List hodnocení žáků 

List hodnocení žáků 
 

 PROSTORY ŠKOLY A JEJÍ VYBAVENÍ  Ano Někdy Ne 

1.  V prostorách školy se cítím dobře, jsou uklizené a hezky 

vyzdobené.  

   

2.  Ve třídě máme nástěnné obrazy a mapy.     

3.  Používáme učební pomůcky, učebnice, kopírované 

materiály.  

   

4.  
 

Při výuce používáme dataprojektor nebo notebook.     

5.  Často se učíme prostřednictvím počítačů.     

6.  Ve vyučování nesedíme pouze v řadách lavic, stěhujeme 

si židle nebo lavice.  

   

7.  Pracujeme ve skupinách.     

8.  O přestávkách bych chtěl dělat:     

9.  Ve školní budově, ve třídě by se mělo změnit:     

VYUČOVÁNÍ Ano Někdy Ne 

10.  Vyučování je zajímavé.     

11.  Učitelé používají pomůcky nebo materiál, kterými 

doplňují výuku.  

   

12.  Dostávám prostor se projevit a mluvit.     

13.  Bývám dost často unavený.     

14.  Když si nevím rady, učitel nebo někdo jiný mi poradí.     

15.  Mám dost času, abych všechno dodělal.     

16.  Učitelé mě chválí, když něco udělám dobře.     

17.  Známky, které dostáván, jsou spravedlivé.     

18.  Mám strach ze zkoušení nebo prověrek.     

19.  Je mi jasné, co po mě bude učitel při zkoušení nebo 

prověrce chtít.  

   

20.  Mám možnost si opravit špatný výsledek.     

21.  Pracujeme ve dvojicích nebo ve skupinách.     

22.  Myslím, že dokážeme jeden druhého poslouchat.     

23.  Ve třídě je klid k práci.     

24.  Domácí příprava příliš zatěžuje můj volný čas.     

25.  Dokážu se sám učit – najít si potřebné informace ze 

sešitu, z učebnice, na internetu.  

   

26.  Nejvíce mě baví předmět:     

27.  Ve vyučování by se mělo změnit:     

KLIMA Ano Někdy Ne 

28.  Mých učitelů si vážím.     

29.  Mám pocit, že mě učitelé rádi vidí.     
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30.  S učiteli mohu bez zábran komunikovat, když jednám 

zdvořile.  

   

31.  Kdykoli potřebuji, mohu za nimi zajít.     

32.  Bojím se říci vlastní názor.     

33.  Ve třídě jednáme mezi sebou slušně.     

34.  Když se proviníme, trestají nás učitelé přiměřeně.     

35.  Učitelé berou ohled, když jsme unaveni.     

36.  Je pro mě příjemné přijít po prázdninách do školy.     

37.  Jsem s naší školou spokojený.     

38.  Ve škole jsou učitelé, kterých se obávám. Je to proto, že     

39.  Myslím, že by se mohlo změnit:     

 


